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KERKNIEUWS.
DE ZIEKTE VAN Ds. G. IJ KERSTEN.

De ziekte van Ds. Kersten verloopt tot hiertoe gunstig.
Deze week zal de patiënt enkele °ogenblikken het bed
mogen verlaten. Indien geen bizonderheden zich voordoen,
zullen wij geen nieuwe berichten meer geven.
VEERTIG JAAR GETROUWD.

Ouderling G. Noordzij te Rotterdam, mag dezer dagen
zijn veertig-jarig huwelijk herdenken. Specie de Heere, Die
in alle nooden voorzag, uit krankheden redde en in droefheid en rouw vertroostte, hem en zijn vrouw nog vele jaren
en stelle Hij hem in het bijzonder dienstbaar voor de gemeente Rotterdam.
CLASSIS THCLEN.
De leden der geëvacueerde Gemeenten worden verzocht
zich niet alleen te melden bij den kerkeraad der gemeente
waar zij hun verblijf hebben, maar tevens hun adres, zoo
veel mogelijk is, op te geven aan den scriba van hun eigen
gemeente.
ADRES -VERANDERING.

Het adres van den heer D. Hage, ouderling der Geref. Gem.
is thans pa M. van Dijke, gemeente-ontvanger van St. Annaland, Molenvlietstraat 18, Tholen.
GIFTE N.

Ik gevoel mij weder in zooverre hersteld, dat ik van mijn
ziekbed de giften verantwoorden kan en wil trachten de
vragen weder te beantwoorden. Aan Dr. Steenblok zeg ik
bij dezen vriendelijk dank voor de bewezen hulp; aan de
gevers voor hun gezonden giften.
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SCHOOLNIEUWS.

Benoemd: tot onderwijzer aan de Hervormde school
te Staphorst, de heer T. Mateboer te Meliskerke, onderwijzer
aan de „Boaz-school", hoofd dhr. H. Jansen. Daarmede komt
aan de „Boaz-school" een vaste betrekking vacant voor
onderwijzer.

WIE MOETEN AFTREDEN?

X. stelt een eigenaardige vraag. Wegens bijzondere omstandigheden besluit de kerkeraad, dat de naar gewoonte
aftredende kerkeraadsleden niet aftreden. Zij blijven dus
in het ambt. Het volgende jaar besluit de kerkeraad, dat
volgens gewoonte aftreding zal plaats hebben. De vraag
is nu, wie moeten aftreden, zij, die vorig jaar bij kerkerkeraadsbesluit in het ambt gebleven zijn, of zij die naar

toerbeurt thans voor aftreding 'aan de orde zijn. Dit kan
afhangen van het feit of de het eerste jaar aftredende
kerkeraadsleden gecontinueerd zijn voor den geheelen
volgenden diensttijd of slechts voor een jaar. De regel toch
die de Dordtsche Kerkorde in Art. 27 aangeeft, is, dat jaarlijks een gedeelte van den kerkeraad zal aftreden. Het slot
echter van dit artikel luidt: „ten ware dat de gelegenheid
en het profijt van eenige kerken anders ver'elschte". Het
eerste deel van het artikel geeft den algemeenen regel aan,
het slot meer de uitzondering. Die uitzondering omspant
twee gevallen, die van herkiezing, dus verkiezing opnieuw
voor hetzelfde ambt, en die van continuatie of verlenging
van den diensttijd bij kerkeraadsbesluit. Het laatste is
heden ten dage een uitzonderingsgeval, volgens het kerkrecht, waartoe een kerkeraad niet lichtelijk moet overgaan.
Alleen als er gewichtige redenen zijn en de gemeente er
haar volle instemming toe geeft kan in een speciaal geval
de diensttijd bij wijze van continuatie door den kerkeraad
voor een bepaalden tijd worden verlengd. De vraag is nu
voor hoelang worden de eerst-aftredenden gecontinueerd,
voor den geheelen diensttijd, voor een jaar of langer, of
ook is dit geheel onbepaald gebleven. Zijn zij voor heel
den plaatselijk geldenden diensttijd gecontinueerd, dan treden het volgende jaar zij, die aan de beurt zijn, af, die
dan naar laatstelijk gebruik al ot niet herkiesbaar zijn. Zijn
zij voor een jaar gecontinueerd, dan wordt het geval moeilijker, daar zij dan gelijktijdig aftredende zijn met de anderen die aan de beurt zijn. En in zulk een geval zou mogelijk, blijkens den algemeenen regel van Art. 27 D.K.O.,
de kerkeraad in zijn geheel moeten aftreden, wat niet wenschelijk is.
In dit geval, als dus niet alle kerkeraadsleden gelijktijdig
aftreden door deze omstandigheid, kan, zoo mogelijk, herkiezing plaats grijpen van alle aftredenden, of door verkiezing oplossing gebracht worden. Of ook als dit meer geschikt is, een van beide aftredende gedeelten van den kerkeraad gecontinueerd worden, waarbij voor de hand ligt,
afgezien van bijzondere omstandigheden, dat zij, die aftreden en wier diensttijd nog niet is verlengd als nu op hun
beurt gecontinueerd worden. Voor de reeds een jaar geconfirmeerden kan dan herkiezing plaats grijpen. Op deze
wijze kan men, zonder iemand te kort te doen, straks tot
het normale verloop In het kerkelijke leven in dit opzicht
terugkeeren. Desnoods kunnen ook allen voor een jaar
.nog gecontinueerd worden in bijzonder dringende omstandigheden, om daarna tot den gewonen gang van zaken
terug te keeten, wat hier intusschen buiten de kwestie valt.
Is de continuee ring voor onbepaalden tijd geschied, dan is
dat kerkrechtelijk minder juist, daar het tegen den algemeenen regel volgens Art. 27 D.K.O. kan ingaan, terwijl
het ook voor de betrokkenen een min aangename positie
met zich mede brengt en evenzeer voor den goeden gang
van het kerkrechtelijk leven zijn bezwaren heeft. In een
dergelijk geval zou eerst het onbepaalde in een bepaalden
diensttijd moeten worden omgezet voor men verder gaat.
Een nog °enigszins ander geval is tenslotte, dat een
kerkeraad door bijzondere omstandigheden zich gedrongen
ziet om het aftreden een jaar uit te stellen, en dit ook doet
zonder formeel en uitgesproken te continueeren. Praktisch
komt het daar dan echter toch weer op neer, want dat uitstellen houdt toch ook in een verlengen van den diensttijd,
al kan een onduidelijke formuleering van het besluit aanleiding geven tot misverstand. Dit geval kan dus teruggebracht worden tot het zooeven behandelde geval van continugeling voor een jaar.
Deze wijze van doen moet echter evenals heel het geval
van continueering uitzondering blijven volgens het meer
genoemde art. 27 der Kerkorde en voor de goede orde in
het kerkelijke leven.

X. vraagt of de Doop in den Naam van een Drieëenig
God bediend, in een op zichzelf staande Oud-Gereformeerde Kerk niet geldig is bij de Geref. Gemeenten.
De Geref. Gemeenten houden zich aan de bepalingen der
Dordtsche Synode van 1618—'19, die in de Postacta, 162e
cessie Il duidelijk zeggen, dat als de vorm en de wezenlijke dingen van den Doop onderhouden zijn, niet opnieuw
zal gedoopt worden. Dit is bij wettige bediening dus ook
van toepassing op het onderhavige geval.

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 16 MAART.
AMSTERDAM-C. Looiersgracht 70-72:
7.15 uur Ds. Honkoop.
HAARLEM, Lange Molenstraat 22: 7.30 u.
Ds. Ligtenberg.
NUNSPEET: 7 uur Ds. Fraanje.
OOSTBURG: 10, 2 en 5.30 uur Dr. C.
Steenblok (Biddag).
RIJSSEN (Wal): 2.30 (huw.bev.) en 7.30
uur. Ds. Lamain.
TER AA: 2 uur Ds. Honkoop (huw.bev.)
WOERDEN: 10 en 7 uur Ds. Dorresteijn
(Biddag).
ZAANDAM, Langestraat 22: 2.30 en 7.30
uur Ds. Verhagen (Biddag).
VRIJDAG 17 MAART.
NIJKERK: 7 uur Ds. Fraanje (Bidstond).
ZOETERMEER: 7 uur Ds. Ligtenberg.
ZATERDAG 18 MAART.
AALST: 7 uur Dhr. Rijksen.
ALMELO, in Kleuterhuis, Dahliastraat:
3.30 uur Ds. Lamain.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 6 uur Dr. Steenblok.
NUNSPEET: 7 uur Dhr. Blok.
POORTUGAAL: 3 uur Ds. Ligtenberg.
ZONDAG 19 MAART.
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
AALBURG: 9.30 en 6 uur leesd.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesd.
ALBLASSERDAM: 10 en 4 uur leesd.
ALMELO, Kleuterhuis Dahliastraat: 10
en 4 uur leesd.
AMPF/SFOORT• 10 en 4 uur leesd.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesd.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 3.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesd.
ARNEMUIDEN, Zaal Gemeentehuis: 9.30,
2 en 6 uur leesd.
AXEL: 10 (HA.), 2.30 en 5.30 uur Ds. A.
Visser.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
j3ENTHUIZEN: 9.30 en 2 uur leesd.
BERKENWOUDE: 9.30 en 7 uur leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 9.30 en 6 uur leesd.
BC)RSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 3 uur leesd.
CAPELLE (N.B.): 9.30 en 6 u. leesd.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 3.30 uur
leesdienst.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 9.30 en 3 uur leesd.
DORDRECHT (Kasperspad 18b): 10 en
5 uur leesd.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
ELSPEET: 9.30, 2.30 en 7 u. Dhr. Blok.
ELST (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4 uur leesd.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd.
GOES:'9.30, 2 en 6 uur leesd.
GORINCHEM, Zusterstraat 4: 10 en 3.30
uur leesd.
GOUDA: 10 en 4 uur Ds. A. de Blois.
GOUDSWAARD: Door evacuatie voorloopig geen dienst.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds. P.
Honkoop.

s-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 3.30 uur
leesdienst.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10 en 6 uur leesd.
HERKINGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
H. I. AMBACHT: 10 en 5 uur leesd.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 10 en
3 uur leesd.
HOEDEKENSKERKE: 9.30 en 2 uur leesd.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 3 uur Ds. Vreugdenhil.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK AAN ZEE: 10 en 4 uur leesd.
KLAASWAAL: 10 en 3.30 uur leesd.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 9.30, 1.30 en 5.30 uur
leesd.
KRUININGEN: 9, 1 en 4.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LEIDEN: 10 en 4 uur leesd.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 9.30 en 2.30 uur leesd.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10, 2 en 5 uur Ds. Bel.
MUDRECHT: 9.30 en 3 uur leesd.
MOERKAPELLE: 9.30 en 2.30 uur Ds. M.
Hof man.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6 uur
leesd.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK-Z.: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NISSE: 10, 2.30 en 5.30 uur leesd.
NUNSPEET: 9.30 en 2 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur leesd.
NIJVERDAL: 9.30 en 2.30 uur leesd.
net-rTFht• 10 en
leesd,
OOSTBURG: 10 en 2.30 uur leesd.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
OPHEUSDEN: 10 en 3 u. Ds. Dorresteijn
OUD-BEIJERLAND: 10 en 3 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 ei 2.30 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDE TONGE: 10 en 3 uur leesd.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30 en 6.30 uur Dhr.
Rijksen.
POORTUGAAL: 10 en 3 uur leesd.
RHENEN: 10 en 5.30 uur leesd.
RIDDERKERK: 10 ei. 4 uur Ds. v.
Woestijne.
RILLAND-BATH: Ds. Neerbos.
ROTTERDAM (Boezernsingel): 19 en 4.30
uur Dr. Steenblok.
Rauwenhottplein: 10 en 4.30 uur leesd.
ROTTERDAM-ZUID: 10 en 4 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30 2.30, 5.30 en 7.30
uur Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2 en 5 uur leesd.
SCHERPENISSE: 11, 3.30 en 7,30 uur
leesdienst.
SCHERPENZEEL: 9.3C en 3 uur leesd.
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst.
STAVENISSE: leesdignst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 9.30 en 6.30 uur leesd.
TER AA: 9.30 en 2.311 uur leesd.
TERNEUZEN: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst.
THOLEN: 10.30, 2.30 en 6 uur leesd.
TRICHT: 10 en 3 uur leesd.
UDDEL (De Beek): 1( en 2 uur leesd.
UTRECHT, Boothstractt 7: 10 en 5.30 u.
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 9.30 en 2 uu,. leesd.
VEENENDAAL: 9.30 mi 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 ei 5 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN: 9.30 u. Glaristraat en 2 u.
Luthersche Kerk' leesd.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.

WAARDE: 9.30, 1.30 en 5.30 u. leesd.
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
WEMELDINGE: 10 en 2.30 u. leesd.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesd.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 3 uur leesd.
WOERDEN: 10 en 6 uur leesd.
WOLPHAARTSDIJK: 10 en 2.30 u. leesd.
YERSEKE: 9.30, 1.30 en 5.30 uur Ds. A.
van Stuijvenberg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 9.30 en 4
uur leesd.
ZEIST 10 en 4 uur leesd.
ZIERIKZEE: 10, 2 en 6 uur leesd.
ZOETERMEER: 9.30 en 2.30 uur leesa.
MAANDAG 20 MAART.
WIERDEN; 7.30 uur Ds. Lamain.
DINSDAG 21 MAART.
EDE: 6 uur Ds. Fraanje (Bidstond).
WOENSDAG 22 MAART.
DORDRECHT (Kasperspad 18b): 10, 3
en 7.30 uur Dr. Steenblok (Biddag).
OUD-BEIJERLAND: 7 uur Ds. Lamain.
POEDEROOYEN: 2.30 en 7 uur Ds. v.
d. Berg (Biddag).
ROTTERDAM-ZUID: 3 uur (huw.bev.)
Ds. Lamain.
STOLWIJK: 9.30 en 2 uur Ds. A. de
Blois (Biddag).
TER AA: 10, 2 en 6.30 uur Ds. Houkoop (Biddag).
VLAARDINGEN: 10 en 3 uur Ds. Ligtenberg (Biddag).
ZEIST: 10 en 5 u. Ds. Heikoop (Biddag).
DONDERDAG 23 MAART.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10, 3 en 6.30
uur Ds. Lamain (Biddag.
's-GRAVENZANDE: 3 en 7 uur Ds. P.
Honkoop (Biddag).
KLAASWAAL: 10.30 (bev. ambsdr.), 3
(H.D.) en 7 u. (instiutueering gemeente)
Dr. Steenblok (Biddag).
ROTTERDAM-ZUID: 7.30 uur Ds. Ligtenberg.
VRIJDAG 24 MAART.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 uur
Ds. Verhagen.
NIJVERDAL: 7.30 u. Ds. Lamain (Bidst.)

